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קצרת חולה ילד
 הקנוניות האינטריגות, מספר פחת לא אמנם בתשכ׳׳ו. בספורט לזוז התחיל משהו

 צריך זאת בכל כי השתנה, משהו כי הרגישו, האפורים העסקנים אפילו אבל והסיכסוכים,
מתמיד. יותר עליהם פקוחה עין־הציבור כי לעצמם, רק ולא לספורטאים לדאוג
 תקוות, יפה, צגי לכדורגל, ההתאחדות של היועץ־המשפטי הפיח השנה בראשית כבר
בעונה מישחקים מכירת על הלאומית, הליגה מקבוצות שש נגד גליון־אישום הגיש כאשר

טי במהירות. נגוזו שהתקוות אלא החולפת.
בגליון־ לכדורגל ההתאחדות של כושל פול

ה־ הקבוצות כל של לטיהורן הביא האישום
טכניות. מסיבות בעיקר מואשמות,

 העבירה היא תקוות. הפיחה הכנסת גם
 ח״כ של לסדר־היום הצעה החינוך לוועדת
 זו בכדורגל. השחיתות על אבנרי אורי

 של בסופו המליצה בבעיה, ארוכות דנה
 משהו זאת בכל למדי. פושרות המלצות דבר

 הספורטאים בנושא. רנד, הכנסת כאן. זז
לחלוטין. מופקרים אינם שוב כי הרגישו,

 ביותר והנערצים האהובים הכדורגלנים,
 הצליחו לא הישראליים, פורםאי'ם0ד, מבין

 ספורטאי את מקירבם להצמיח בתשכ״ו גם
השנה.

 רחוקה היתד, בכדורגל הלאומית הניבחרת
המוקד בתחרויות בינלאומית. מרמה מאוד
 בצורה הפסידה היא העולמי הגביע על מות

 סוף־ ניצחונות אפילו .1:2 בשעור בולגריה, ונגד ,0:5 בשעור ברמת־גן, בלגיה, נגד מבישה
ההפס חרפת את למחוק הצליחו לא פינלנד, של החלשה ניבחרתה על הניבחרת, של השנה

הקודמים. דים
 השערוריה של במרכזה השנה ניצב היוגוסלאבי, צ׳יריץ׳ מיללכאן הניבחרת, מאמן
 לגדולות, ניבחרתו את להוליך בתשכ״ו הצליח שלא הוא, המקומי. בספורט ביותר הגדולה

 לכדורגל ההתאחדות הנהלת על־ידי פוטר במולדתו, מישחק למכירת בקנוניה ושהואשם
 ואשר ההתאחדות, ראשי בין חשאיים והסכמים קנוניות על־סמך שנעשו פיטורין, מתפקידו.

צ׳יריץ׳. של העסקתו בנושא ענייני ויכוח כל מנעו
 צ׳יריץ׳ של להישארותו דבר של בסופו הביאה והמפלגות, ההסתדרות עסקני התערבות

 הפרשה, את לכדורגל ההתאחדות ניהלה בה הצורה זאת, עם בישראל. נוספת שנה למשך
בארץ. הכדורגל של לניהולו המינימאלי הכשרון לה חסר כי ספק, של צל לכל מעל הוכיחה

לחזור, הצליחה חיפה מכבי קבוצת תשכ״ו. של בכדורגל נאים הישגים כמה היו הכל למרות
 — המפלגתיים במרכזים בלתי־תלויה קבוצה הלאומית. לליגה ממנה, ירידתה מאז שנה תוך

במדינה. הראשונה לליגה היא גם עלתה — נס־ציונה של הכדורגל סקצית
 רמת־גן הפועל קבוצת שוער שוהם. יואל היה תשכ״ו של ביותר הבולט הכדורגלן

 קיבוץ חבר ),22( שוהם השנה. ביותר העלוב הכדורגל את שהראתה בקבוצה דווקא התבלט
 אחת עונה גדול. שוער של ניצוצות הראה בטניס־השולחן, ישראל ניבחרת וחבר מעין־צבי

 של ביותר הטוב לשוער הפך תל־אביב, הפועל הקודמת, קבוצתו על־ידי שקופח לאחר
 הלאומית, לניבחרת הוזמן לא שוהם שדווקא במדינה, לכדורגל אופייני רק זה היה ישראל.

השנה. לספורטאי ליהפך ממנו נמנע וכך
 כוכבים שלל שריכז הפועל, של השמיני הכינוס היה תשכ׳׳ו של בספורט המרכזי המאורע

 סוף לקראת הישראלים. לעמיתיהם הרבה הועילו לא אלה שגם אלא בישראל. בינלאומיים
 אתלטיקה. בישראל אין בודדים, אתלטים כמד, להוציא למעשה, כי האתלטים, הוכיחו תשכ״ו
ההוכחה. היה יוון נגד הגבוה ההפסד

 פר״ (״טיבי״) טיכור החדש העולה ביניהם: הבולם זאת. בכל ניראו בודדים כשרונות
 יאיר הרצים האחים עם יחד שניות). 10.4( ריצה מטר במאה חדש ישראלי שיא שקבע קש,

 למדני, מיכל אביגיל, אנדרה ,אתלטיותור ניצני שלמה הרץ פנטילט, ונתנאל
 האתלטיקה של הפליטה שארית היה — סמיו וחנה מודעי סמדר צדיק, חנה

 לסתום איים לספורט ההתאחדות של האתלטיקה ועדת של וחובבני כושל ניהול בישראל.
זה. ענף על הגולל את כליל

 השנה אך לכן. קודם כבר המקומי בספורט ידועה דמות דדה תשכ״ו של השנה ספורטאי
 ביותר, הרב הכבוד את לישראל שהביא הספורטאי מלמד (״בנוש״) אברהם היה

 מיק־ אנשי־שחייה הבינלאומית. הרמה מבחינת ביותר הגדולים בהישגים שזכה הספורטאי
בו. הטמון הגדול בכשרון בטחונם את הביעו באירופה, מלמד את שראו צועיים,

לאנגליה, תשכ״ו בשלהי טובים, איבונה תשכ״ה, של השנה ספורטאית של נסיעתה
 הרבים המאמצים כי הוכח, בתשכ״ו גם כוכבים. ללא הישראלית הבריכה את השאירה לא

 זלץ דורית חזרה טובים, איבונה בלי פרי. נושאים החלו זה ספורט בענף שהושקעו
הש אותם השיאים על לשווא הסתערה אך הישראלית, מלכת־הבריכד, להיות התל־אביבית

אימנה. אחריה אירה
 הפועל של הקטנים הראשים פיטרו למשל, כך, כאן. גם נעדרו לא הרגילים התככים

 העדיפו כמאמן, מתפקידו בילדרמי, נלו אנודתם, של השחייה מאמן את תל-אביב
במדי הגדולה העיר של השחייה פוטנציאל ניצול בלל. מאמן ללא שחייניהם את להשאיר

קשות. כך עקב סבל נה
 הענף של בקידומו פגע השחייה בענף רמה בעלי עסקנים של מדי הנמוך המיספר
זרות. ארצות עם יחסים ובקשירת

 ספורטאי והפך בילדותו קצרת חולה שהיה וחביב, יפה חסון, תשכ״ו, של איש־הספורם
 באירופה בתחרויות ישראל. של ביותר הטוב השחיין בתשכ״ו היה עצום, כוח־רצון בעל
 מאה במישחד, שניות 68 של תוצאה קבע ואיטלקיים, אוסטריים אלופים יריבים, ניצח
 מכן לאחר מיד זד״ במישחה מהדקה הנופלת תוצאה קבע אף ארצה, וכשחזר פרפר, מטר
מישחה. על נערה כשהעדיף בלתי־ספורטיבית, בהתנהגות הואשם לשערוריה־זוטא, גרם

 רק הישגים הושגו המקומי בספורט מכוונת יד חוסר שבשל ומתסכל, מצער זה היה
 הישראלי הנוער של העצום הפוטנציאל כאשר לדבר, ומשוגעים בודדים של מאמציהם בשל
מנוצל. בלתי נותר

 מכמה מוצאם ישראל שחייני כל כמעט כאשר לכך, מצויינת דוגמה היתד. השחייה
 שחיין אפילו קם לא ירושלים, או חיפה כתל־אביב, גדולות מערים ואילו קטנים, קיבוצים

אחד. שעור־קומד. בעל
 כן* עשהאר מנהלה, במשרד-החינוו־והתרבות. רשות־הספורט פעלה אמנם בתשכ״ו

 מפוצצות הצהרות ולמסור במדינה, המרכזיים הספורט אירועי בכל לבקר דאג אף דוד,
 הספורט חיי על מעשית שליטה כל מנע הרשות של הקטן־יחסית שהתקציב אלא לכתביו,
במדינה.

כברי מבוססות מדינות לספורט מיחסות חשיבות איזו המדינה ראתה תשכ״ו בשלהי
 שלא שם, אותו. שהפסידו ואיטליה, בראזיל וכמו בכדורגל, העולמי בגביע שזכתה טניה,

לספורט. בקשר בפארלמנם לא־נוחות שאילתות ששאל אחד, מחבר־כנסת יותר היה כבישראל,
 המצליחים של מנסיונם ילמדו בישראל כי לקוות, אלא ניתן לא המקומיים לספורטאים

יותר.


